
המתפללים על הסתערו מוסלמים שוטרים :■
— הר־הבית אל פרצו אשר היהודיים,

החוצה אותם וזרקו
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חגית גחו

ל הנתונה בירושלים, כיצד מראים הם זה בעמוד המופיעים תצלומים ך*|
 מוסלמים שוטרים חובטים — ישראל שלטון ה־ ברחבי הקרובים, בימים יהדהדו, • )

; עולם. ן ^ ^ יהודים. במתפללים .
זה במקום שנערכה האחרונה המלחמה י ״ י נדירה. סצינה מראים הם כי

תסיט!
אותם שכנע

ה את מגרשים השוטרים
 ל־ מנסים כשאלה מתפללים

נוספת. ארכה להם להעניק

 בית־ ובחורבן היהודים במפלת הסתיימה
ב — מכן לאחר שנה כאלפיים המקדש.

 ליתר שעבר, בשבוע באב התשעה ערב
 15כ־ מחדש. המלחמה התלקחה — דיוק

ני — מצרפת ועולים תיירים — יהודים
 ותקיעת מיסדר מינחה, תפילת לערוך סו

 הפרטי־ נסיונם תוצאת הר־הבית. על שופר
ל המקודש במקום אלים מאבק היתה: זני
הדתות. כל

 הגיעה הכותל, ליד שהתכנסה הקבוצה,
ל הראשית, לכניסה מבעד המסגד לחצר
ל מבעד להיכנס שלהם קודם שנסיון אחר
 הם המשטרה. על־ידי סוכל המוגרבים שער

 התעטפו הסלע, מסגד כיפת נוכח התייצבו
בטליתותיהם.

 מטעם הממונה אליהם קרב רגע באותו
 כאשר המקום. את לצאת ביקשם הווקף,

שוטרים. כתריסר לעזרתו הזעיק נענה, לא
 שבראשם, הקצין וכן מהשוטרים, חלק

 הממונה המשטרה מיחידת מוסלמים, היו
 חלק לדעת פעלו, הם המקום. שמירת על

 חלק לדעת ובמהירות. בתקיפות מהנוכחים,
מוצד בלתי ובאלימות בתוקפנות — אחר
 פעילה התנגדות כל גילוי אי נוכח — קים
 על אחרים הצביעו מאידך, המתפללים. מצד

לבק להיעתר סירבו שהמתפללים העובדה
 התעלמו פשוט הם המקום. את לעזוב שה

— בשלהם והמשיכו מהפניות
בכוח. מהמקום שנגררו עד

0 1 1 1 י1 1 * | \ |1|1  מת־ של בפניו להלום כדי אגרופו, את מניף השוטרים אחז פ1
1 1 1 1 1 *# 1 1 1 4 1 לין טלית עטוף זועם, פלל 1 תפי  מלחמה להשיב המוכן — ו

 מלהת־ 'השוטר בעד מנע לא הדבר אבל התפילה, למקום מחוץ היה כבר זה מתפלל שערה.
ת היתה מי של התנהגותם לקבוע קשה זעם. בחמת קיפו בוקטיבי המת של זו יותר: פרו

 של זו או — השוטרים להוראות נשמעו לא ואף האיסור, למרות למקום שחדרו פללים,
מוגזם. בכוח המתפללים את התקיפו רבים שלדעת מוסלמים, הגדול חלקם השוטרים,

המתפללים. אחד על מתלבשים ׳מוסלמים שוטרים שלושה ^ 1
י התפילה את לסייס להם לאפשר המתפללים של בקשתם ■ 1"1■

ם שנכחו צה״ל חיילי נענתה. לא בשקט, ת את להרגיע ניסו במקו הניציס. בין ולהפריד הרוחו


